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Van de bestuurstafel 

In deze Nieuwsbrief leest u over de laatste 

ontwikkelingen m.b.t. het VieCuri-terrein. 

Verder besteden we o.a. aandacht aan de 

nieuwe Visie Vlakwaterbos. 

 

 

Een nieuw jaar wijkraad 

Na twee maanden rust en vakantie gaan we er 

weer vol voor. De wijkraad kan het niet alleen, 

zoals u weet en zal vast en hopelijk niet 

vergeefs weer af en toe een beroep op u doen. 

 

 

 
 

Herinrichting VieCuri-terrein 

De wijkraad is door de gemeente erkend als 

een belangrijke stakeholder  en zal bij nieuwe 

ontwikkelingen worden geïnformeerd en 

gehoord. De wijkraad streeft ernaar, dat zij 

actief betrokken wordt bij de plannen. 

 

 

Enquête VieCuri-terrein 

Binnenkort wordt een enquête georganiseerd. 

Deze wordt gericht op de aandachtsgebieden 

die al eerder met de wijk zijn gedeeld, namelijk: 

• Het behoud van het open en ruime 
karakter van de wijk; 

• Behoud van het bosdeel met bijzondere 
fauna; 

• De woonbehoeftes van de wijkbewoners; 

• Een wijkzorgvoorziening in de vorm van 
zorgwoningen/zorgbuurthuis; 

• Een passende multifunctionele 
accommodatie (MFA); 
 
 

Werkgroep VieCuri   
Bij deze doen we een beroep op wijkbewoners 
met expertise op de hier genoemde 
aandachtsgebieden. Denkt u iets te kunnen 
betekenen voor de werkgroep, meld u dan aan 
via het e-mailadres van de wijkraad.  
 

 
VieCuri en de zorg in de toekomst 
Met de verplaatsing van het ziekenhuis, gaat 
ook het zorgaanbod veranderen. In het 
WRO/DRO (wijk- en dorpsradenoverleg) is de 
zorg daarover opgepakt.  
 
Heeft u vragen of opmerkingen? Uk kunt ons 
bereiken via het e-mailadres van de wijkraad. 
 
 

Visie Vlakwater: een stadsbos om te 
koesteren 
Al enkele jaren is de wijkraad intensief 
betrokken bij de heroriëntatie op het 
evenementenbeleid van het Vlakwaterbos, dit 
samen met andere stakeholders en particuliere 
eigenaren. Nu ligt er een nieuwe visie ter 
inzage. 
 
“Een groot bos in het hart van het stedelijke 
gebied. Een stadsbos dat we moeten 
koesteren”, aldus B&W. Het groene en 
natuurlijke karakter van het bos moet 
behouden blijven voor toekomstige generaties. 
 
De vijf uitgangspunten die in de Visie 
uitgewerkt zijn betreffen de volgende thema’s: 

• Koester de natuur 

• Een stadsbos is geen park 

• Schoon houdt schoon 

• Activiteiten versterken het karakter 
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• Veel kan, maar niet alles en overal. 
 

De wijkraad bestudeert op dit moment de visie 
en kijkt vooral kritisch naar de activiteiten die 
in de toekomst wel en niet in het bos mogen 
plaatsvinden. Het Vlakwaterbos dient een 
stiltegebied te zijn voor alle inwoners van 
Venray, een plek waar men tot ontspanning en 
rust kan komen en kinderen veilig kunnen 
spelen. In deze link is de infographic van de 
Visie te zien. 
 
 

Speeltoestellen Hagelweg 
Een deel van de speeltoestellen aan de 
Hagelweg zijn toe aan vernieuwing. De 
wijkraad heeft de werkgroep kinderactiviteiten 
gevraagd, samen met kinderen uit de buurt 
mee te denken over  de keuze van de nieuwe 
speeltoestellen.  
 
Er komen eveneens nieuwe houten doelpalen. 
Deze worden dichter bij elkaar gezet. 

 

 

Wandeling in het Loobeekdal succesvol 

Zondagochtend 12 september is dhr. Mart 

Philipsen, IVN-gids en specialist van het 

Loobeekdal met een groep van twintig 

wijkbewoners op pad geweest in de omgeving 

Weverslo/Vennepaes/Volmolen.  

 

 

De geïnteresseerden hebben een mooi stukje 

natuur uit eigen omgeving op educatieve wijze 

kunnen beleven en ervaren.   

 

 
 
Verkeersveiligheid Merseloseweg 
Na frequent aandacht gevraagd te hebben voor 
de verkeersonveiligheid van de Merseloseweg, 
is er nu een succesvolle doorbraak. 
 
Uit een snelheidsanalyse en op basis van 
verkeersgegevens uit 2020 in vergelijking met 
die van 2018 en 2019 is gebleken van een 
behoorlijke snelheidstoename. Dit is voor de 
gemeente aanleiding geweest om binnenkort 
een kruispuntplateau te realiseren op het 
kruispunt Merseloseweg - van Roosmalen-
straat. 
 
Hans Visscher is namens de wijkraad 
woordvoerder verkeer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.venray.nl/file/32433/download
https://www.venray.nl/file/32433/download
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E: wijkraad@vlakwater.org 
W: www.vlakwater.org   
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u 
inwoner bent van de wijk Vlakwater (of 
anderszins verbonden met deze wijk). U kunt 
zich uiteraard te allen tijde hiervoor 
afmelden. Stuur dan een e-mail naar 
nieuwsbrief@vlakwater.org  
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